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Verantwoording raad van toezicht Van Neynsel 

over verslagjaar 2019  

 

Van Neynsel past de Governance code Zorg toe. Van Neynsel kent een raad van bestuur en 

een raad van toezicht. De raad van toezicht ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste 

doelen van Van Neynsel worden behaald. Daarnaast is de raad van toezicht de werkgever 

en sparringpartner van de raad van bestuur. De raad van toezicht is in 2019 van 

samenstelling veranderd.                                         

 

In 2019 werd duidelijk dat de voorzitter de raad ging verlaten en in de decembervergadering 

kon een nieuw lid en tevens beoogd voorzitter worden benoemd. 

 

Raad van toezicht in 2019 

Het jaar 2019 stond voor Van Neynsel en dus ook voor de raad van toezicht in het teken van 

de  doorontwikkeling van de organisatie. Dit gold voor de definitieve bezetting van de raad 

van bestuurspost, als ook de samenstelling van het managementteam en de doorkijk naar de 

toekomst. Ook het voldoen aan de budgettaire kaders, verbetering processen, de 

strategische visie op Van Neynsel Thuis en de toekomstlocatie Zuiderschans vroeg 

aandacht.  

 

Naast het bovenstaande was er aandacht voor gebruikelijke zaken als de begroting en 

jaarrekening en de daarbij horende kaderbrief en managementletter. De raad van toezicht 

evalueerde, zoals ieder jaar, het eigen functioneren om te kijken hoe het beter zou kunnen. 

De raad van toezicht heeft ook met de ondernemingsraad (OR) resp. de centrale 

cliëntenraad (CCR) van gedachten gewisseld over de bovenstaande onderwerpen die de 

aandacht vroegen.  

 

De raad van toezicht bestond uit de volgende leden: 

• Ben van Dijk, voorzitter 

Eerste benoeming: 1 december 2015 / afgetreden 1 januari 2020 

Nevenfunctie: voorzitter RvT Sevegram, Heerlen 

• Michel de Bekker, lid van de commissie Financiën & Vastgoed 

Eerste benoeming: 1 februari 2016 / herbenoemd 1 februari 2020 

Functie: Directeur Financiën, Control & Administratie Universiteit Utrecht                                                          

Nevenfunctie: geen 

• Juliette van Eerd, lid op voordracht van CCR, lid van de commissie Kwaliteit & 

Veiligheid 

Eerste benoeming: 1 januari 2015 / herbenoemd 1 januari 2019                                                               

Functie:  Raad van Bestuur GGZ Breburg                                                                                                                                                                 

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Kempenhaeghe, Lid Bestuur GGz Nederland, Lid 

Adviesraad Zorgnetwerk Nederland 
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• Herman Maassen, lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid 

Eerste benoeming: 23 mei 2011 / afgetreden per 31 mei 2019 

Nevenfunctie: geen 

• Paul Tankink, lid van de commissie Financiën & Vastgoed 

Eerste benoeming: 1 juli 2013 / herbenoemd 1 juli 2017  

Functie: vastgoedadviseur                                                                                                                                         

Nevenfunctie: Lid RvC Segesta Groep BV. 

• Marjolein de Vugt, lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid 

Eerste benoeming: 1 februari 2019                                                                                                     

Functie: hoogleraar innovatie dementie, Maastricht University                                                                                                                                                  

Nevenfunctie: geen. 

 

 

 


